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Teoretisk fysik och kemi  
/ Theoretical Physics and Chemistry /  

SCB koder: 10304, 10407, 10399 

 

Bestämmelser gemensamma för all utbildning på forskarnivå vid Tekniska högskolan, LiU, finns i 

fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. Vissa övergripande bestämmelser finns även i 

LiUs lokala regelverk samt i den nationella högskolelagen samt högskoleförordningen. Vissa 

bestämmelser finns också i institutionens (IFMs) gemensamma studieplan för forskarutbildningen.  

Ämnesbeskrivning  
Forskningen som bedrivs inom Teoretisk fysik och kemi utgör en del av det vetenskapliga området Teori 

och modellering vars breda naturvetenskapliga profil delar en gemensam kärna av matematisk 

modellering, numeriska metoder och datorsimulering. Specifikt för forskningen inom Teoretisk fysik 

och kemi är att den baseras på fysikens grundläggande lagar, utifrån vilka en mikroskopisk förståelse 

för fysikaliska processer och materialegenskaper eftersträvas. Forskningen är primärt fokuserad på 

teoretisk materialvetenskap, teoretisk kemi, nanovetenskap, molekylfysik, fysikalisk kemi, 

elektromagnetisk modellering och ickelinjär fysik; ett exempel på ledmotiv i forskningen är att via 

uppnådd förståelse för kopplingen mellan struktur och egenskaper kunna medverka till en utveckling av 

nya och förbättrade material inom en rad tillämpningsområden. Arbetet är nära förankrat i experimentell 

verksamhet vid och utanför institutionen IFM och detta samspel mellan teori och experiment utgör 

kärnan och drivkraften för forskningen inom Teoretisk fysik och kemi. 

Grovt förenklat kan forskningen indelas i fyra huvudmoment, nämligen modellering, metodutveckling, 

simulering och analys. En modell utarbetas för att beskriva den komplexa verkligheten på ett praktiskt 

hanterbart sätt utan att förlora nödvändig flexibilitet. Modellen innefattar ett antal grundläggande 

fysikaliska ekvationer vars lösningar är kopplade till systemets egenskaper. För att kunna lösa 

ekvationerna krävs ofta en utveckling av nya metoder som kan implementeras i datorprogram och 

simuleras på högpresterande datorer. En analys av resultaten visar om ny och användbar vetskap kan 

extraheras från modellen eller om den eventuellt måste omarbetas. Angreppssättet är generellt 

applicerbart i teoretiskt forsknings- och utvecklingsarbete och det är vår ambition att 

forskningsutbildningen skall ge en god grund för fortsatt FoU-arbete i såväl akademi som näringsliv. 

 

Mål och syfte  
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i IFMs gemensamma del för de 

allmänna studieplanerna och i inledningen av fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå 

samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa en djup kunskap och förståelse i de teoretiskt grundläggande ämnena kvantmekanik, 

statistisk mekanik och fasta tillståndets fysik 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik för teoretiskt forsknings- och utvecklingsarbete 

 visa förmåga att genomgöra numeriska simuleringar utförda på högpresterande datorer 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa förmåga att använda vetenskaplig metodik för att bedriva självständiga forskningsprojekt 

samt att genomföra kritiska bedömningar av nya resultat 

 visa förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade 

uppgifter 

 visa förmåga att genom egen forskning bidra till kunskapsutvecklingen inom teoretisk fysik 

och/eller teoretisk kemi 
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 visa förmåga att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat vid nationella och 

internationella konferenser för vetenskapssamhället och för samhället i övrigt 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande inom 

områdena teoretisk fysik och/eller teoretisk kemi 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen i Teoretisk fysik och kemi ska doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet att bedriva egen forskning inom 

teoretisk fysik och/eller teoretisk kemi 

 visa fördjupad insikt om betydelsen av teoretisk fysik och kemi i samhället och människors 

ansvar för dess användning 

Examen  
Utbildning på forskarnivå i Teoretisk fysik och kemi leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. 

Den senare kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 

högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar 

studier om 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar 

studier om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 

Behörighet och urval  
Den grundläggande och särskilda behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå och i IFMs gemensamma del för de allmänna 

studieplanerna. Den särskilda behörigheten för Teoretisk fysik och kemi innefattar därutöver att kurser 

på grundutbildningsnivå har slutförts i ämnena kvantmekanik, statistisk mekanik, elektrodynamik och 

fasta tillståndets fysik. Undantag för regeln om särskild behörighet får göras om synnerliga skäl 

föreligger. Undantag från regeln beslutas i samråd mellan huvudhandledare och studierektor. 

Utbildningens genomförande  
Utbildning på forskarnivå i ämnet Teoretisk fysik och kemi ger doktoranden förutsättningar att uppfylla 

samtliga mål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier 

och medverkan vid nationella och internationella konferenser. 

 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet Teoretisk fysik och 

kemi genom ett urval av följande moment; doktoranden följer grundläggande och övergripande kurser, 

deltar i undervisningen av grundutbildningskurser, arbetar med forskningsprojekt, deltar i de 

mångvetenskapliga forskarskolornas verksamhet, förbereder och genomför presentationer av sin 

forskning vid nationella och internationella konferenser. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom Teoretisk fysik och kemi och i synnerhet vad 

gäller sin forskningsinriktning genom att utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt 

samt delta i diskussioner vid seminarier och konferenser.  

 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik. 

Doktoranden förvärvar färdigheter och förmågor genom att 

 självständigt planera och genomföra teoretiskt forskningsarbete 

 delta i forskargruppens seminarieverksamhet. I detta ingår att minst en gång per år redovisa 

uppnådda resultat och presentera planer för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 delta i konferenser och presentera sin egen forskning. Detta uppövar förmågan att presentera 

sitt arbete inför kollegor och utstå kritisk granskning 

 delta i så kallade icke-kärnämneskurser som presentationsteknik, ledarskap, management, 

metodik/etik, pedagogik 
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Doktoranden utvecklar sina vetenskapliga värderingar och förhållningssätt genom att 

 följa en obligatorisk kurs i forskningsetik 

 delta i forskargruppens seminarieverksamhet 

 ingå i interna och externa forskningssamarbeten 

 

Doktoranden visar intellektuell självständighet genom att självständigt driva forskningsprojekt och 

presentera uppnådda resultat i olika interna och externa sammanhang. 

 

Kursverksamhet 
Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

För kursverksamheten i sin helhet indelas kurser som tillhörande eller icke-tillhörande  

forskarutbildningsämnets kärnämnen. Till sina kärnämnen räknar Teoretisk fysik och kemi in de 

grundläggande ämnena analytisk mekanik, kvantmekanik, statistisk mekanik, elektrodynamik, 

relativitetsteori, teoretisk kemi, fasta tillståndets fysik, molekylfysik och fysikalisk kemi samt 

tillhörande tillämpade ämnen. Kurser indelas i nivåerna avancerad grundutbildningsnivå och 

forskarnivå.  

 

Kurser inkluderade i grundexamen får endast medräknas i forskarexamen i den mån de inte varit 

nödvändiga för att uppfylla den särskilda behörigheten (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, 

avsnitt 5.6). Krav om särkild behörighet till forskarstudieämnet Teoretisk fysik och kemi innefattar 

kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad grundutbildningsnivå inom fysik. 

Kurspoängsfördelning 

 Kurser på forskarnivå tillhörande kärnämnen skall utgöra minst 25 högskolepoäng av 

licentiatexamen och minst 45 högskolepoäng av doktorsexamen. 

 Kurser på avancerad grundutbildningsnivå får utgöra högst 15 högskolepoäng av 

licentiatexamen och högst 30 högskolepoäng av doktorsexamen. 

Obligatoriska kurser 
Obligatoriska kurser på forskarnivå föreligger i enlighet med tabell 1.  

Tabell 1: Obligatoriska kurser och minimalt kurspoängskrav för licentiat- respektive doktorsexamen i 

forskarutbildningsämnet Teoretisk fysik och kemi.  

 

Kurs 

Högskolepoäng 

Licentiatexamena Doktorsexamen 

Kvantmekanik 6 6 

Statistisk mekanik 6 6 

Fasta tillståndets fysik 6 6 

   

Metodik/etik 6 6 

Pedagogikb 3 3 
aFör licentiatexamen ingår endast två  av de tre kärnämneskurserna som obligatoriska moment. bObligatorisk 

endast för undervisande studenter. 

Rekommenderade kurser 

Det föreligger en allmän rekommendation att prioritera kurser i kärnämnen. Forskarstuderande 

uppmuntras att deltaga vid nationella och internationella intensivkurser (s.k. sommarskolor) 

inom sina respektive forskningsområden. 

En kurs i vetenskaplig programmering på högpresterande datorer rekommenderas. Om en 

bredare industriell kompetens önskas så rekommenderas en grundläggande kurs i finita 
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elementmetoder. 

Valbara kurser 

Inga definitiva restriktioner anges för vad som är att betrakta som valbara kurser för 

forskarutbildningen. Detta diskuteras vid upprättande av den individuella studieplanen varvid 

huvudhandledaren har slutlig bestämmanderätt. 

Övriga obligatoriska moment 
I forskarutbildningen ingår obligatoriska moment rörande presentation av egen forskning. 

Dessa moment får tillgodoräknas som forskarutbildningskurser med 2 högskolepoäng för 

licentiatexamen och totalt 5 högskolepoäng för doktorsexamen. De obligatoriska momenten 

lyder: 

 Licentiatutbildning ska inkludera deltagande och presentation av egen forskning vid 

minst ett nationellt eller internationellt vetenskapligt möte. Detta moment får 

tillgodoräknas som forskarutbildningskurs med 2 högskolepoäng. 

 Doktorsutbildning ska inkludera deltagande och presentation av egen forskning vid 

minst ett större internationellt vetenskapligt möte samt muntlig presentation av egen 

forskning vid minst ett nationellt eller internationellt vetenskapligt möte. Dessa moment 

får tillgodoräknas som forskarutbildningskurs med 3 högskolepoäng. 

 

Övergångsbestämmelser 
Vid beslut om ändring av allmän studieplan skall den forskarstuderande normalt följa den 

studieplan som gällde vid antagningstillfället. Huvudhandledaren och forskarstuderande kan i 

samråd besluta att i stället följa den nya studieplanen. Ett sådant beslut skall dokumenteras i 

den individuella studieplanen. 

 

. 


